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{ بيروت (أ ف ب) - حدد الرئيس
الـلبـنـاني مـيشـال عون  15تشرين
األول مــوعــدا لـبــدء االســتــشـارات
الـنـيـابيـة لـتـكـلـيف رئـيس حـكـومة
جــديــد بـعــد فــشل مــحــاولـة أولى
ـاضي لـتـشـكـيل حـكـومـة الـشـهـر ا
" يــطـالب بـهــا الـشـارع "مــسـتـقــلـ
واألسرة الـدولية.وأعـلنت الـرئاسة
الـلبـنانـيـة في تغـريدة أن "الـرئيس
عـون حـدد يــوم اخلـمــيس تـشـرين
االول اجلـــــاري مـــــوعـــــدا الجـــــراء
االســتـشـارات الــنـيـابــيـة لـتــكـلـيف
شــخــصـــيــة تـــشــكـــيل احلـــكــومــة
اجلـــــديـــــدة".وبـــــعــــد أشـــــهـــــر من
ثمرة إثـر تعيينه شاورات غيـر ا ا
أواخــر آب اعــتـذر رئــيس الـوزراء
كلف مصطفى أديب في اللبناني ا
 26 ايــــلــــول عن عــــدم تــــشــــكــــيل
احلكـومة اجلـديدة في ظل خالفات
بــــ األفــــرقــــاء عــــلـى احلــــقــــائب
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 ووسـط مطـالـبـات دولـيـة مـتـزايدة
بحكـومة تنفـذ إصالحات ضرورية
إلخـراج هـذا الـبـلـد من أسـوء أزمـة
اقــــتـــصـــاديـــة يـــواجــــهـــهـــا مـــنـــذ
عــقــود.ونــدد الــرئــيس الــفــرنــسي
انـويل ماكرون بـخـيانة الـطبقة ا
السياسية اللبنانية رغم التعهدات
الــتي قــطـعــتـهــا له في أول ايــلـول
خـالل زيــــــــارتـه الــــــــثـــــــــانــــــــيــــــــة
لــــلــــبــــنـــان.وتــــعــــهــــدت األحـــزاب
ـاكـرون خالل زيـارته الـسـيـاسـيــة 
بـــــتـــــشـــــكــــيـل حـــــكــــومـــــة تـــــضم
اختصاصـي ومستقـل في مهلة
أسبـوعـ من أجل احلصـول على
ساعـدة الدوليـة الالزمة إلنهاض ا
بـادرة أطلـقـها بـعد الـبالد عـمال 
ـــأســـاوي في مـــرفـــأ االنـــفـــجـــار ا
بيروت في  4 آب وفي وقت يشـهد
لـــبــنـــان أســوأ أزمـــة اقــتـــصــاديــة
وســـيـــاســـيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة في
تـــــاريــــخه.وغــــالــــبــــا مــــا تــــكــــون
استشارات التكليف شكلية في بلد
قـــائم عـــلى مـــنـــطق الـــتـــســـويــات
واحملـاصـصـة ويـسبـقـهـا الـتوافق
بــ الـقـوى الــرئـيــسـيــة عـلى اسم
ـــكـــلّف قـــبل رئـــيـس احلـــكـــومـــة ا
ـبدأ . وينـسحب ا تـسـميـته رسمـيـاً
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{ ســولت لــيـك ســيــتي (الــواليــات
ـتــحـدة) (أ ف ب) - لـلـمـرة األولى ا
خالل حـــمــلـــتــهـــمــا االنـــتــخـــابــيــة
الــعــاصــفـة يــتــرك دونــالــد تـرامب
وخـــصـــمـه جـــو بــــايـــدن األضـــواء
األربعاء لـنائب الرئـيس مايك بنس
ــوقـــراطـــيـــة الــتـي تــســـعى والـــد
النــتــزاع مــنــصــبه كــامــاال هــاريس
خلوض أول مناظرة بـينهما.ونظرا
إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا
ستجد الذي أودى بأكثر من 210 ا
تحدة آالف شخص في الواليـات ا
حتــمـل مــواجـــهــة بـــنس وهــاريس
أهمية غير معهودة نظرا إلى مدى
قرب نـائب الرئـيس من سيـد البيت
واجهة في سولت األبيض.وتأتي ا
لــيك سـيـتي في وقـت تـنـزلق الـبالد

من أزمة ألخرى.
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ولم يـــصب الــرئـــيس بــالـــفــيــروس
فـــحـــسب بل تـــفـــشّي كـــورونــا في
ـــقــرّبـــ مــنـه لــيـــصــيب أوســاط ا
الـــعـــشـــرات من أهم مـــســـتــشـــاريه
ــــوظـــــفــــ فـي اإلدارة وكــــبــــار وا
ـسـؤولــ الـعـسـكــريـ والـنـواب ا
.في األثــنـاء يـرتـفع واجلــمـهـوريـ
مـــــنــــســـــوب الــــتـــــوتــــر الـــــعــــرقي
والـسيـاسي ما دفـع بايـدن للـدعوة
إلـى الــوحــدة الـــوطــنــيـــة الــثالثــاء
والــــتــــحــــذيــــر من "قــــوى الــــظالم"
واالنقسامات التي "تفرّق بيننا".في
الــيــوم ذاته أعــلن تــرامب تــعـلــيق
ـفــاوضـات بـشــأن حـزمـة حتــفـيـز ا
تضرر جرّاء كوفيد-19 االقتصاد ا
رتقبة في إلى ما بعد االنتـخابات ا

الـثــالث من تــشــرين الــثـانـي .وبـلغ
الـعـجـز الـتجـاري أعـلى مـسـتـوياته
مـنذ  14عـامـا بـينـمـا يـحـذّر ترامب
من أن األصوات الـتي سـيتم اإلدالء
بـهــا عـبـر الــبـريــد مـزوّرة في وقت
يـسـعى اجلــمـهـوريــون في مـجـلس
الــشــيـوخ لــلـمــســارعـة في تــثــبـيت
مـــرشـــحـــة الــــرئـــيس لـــلـــمـــنـــصب
الــقــضــائي الــشــاغــر فـي احملــكــمـة
الـعلـيـا وإن كان عـدد مـنهم يـخضع

لـــلــحـــجــر الـــصــحي.ودفـــعت هــذه
العاصفة السيـاسية الفريدة بجون
هوداك من معهد بروكينغز لوصف
مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة
الـــــــــــرئــــــــــيـس فـي الـــــــــــتــــــــــاريـخ
األمريـكي".ومع تـخلّف الـرئيس عن
خــصــمه فـي االســتــطالعــات بــات
ــــعــــروف بـــهــــدوئه عــــلى بــــنس ا
وجتـــنّـــبه األضـــواء عـــرض خـــطــة
لإلدارة بـشـأن كـيفـيـة الـتـعاطي مع

أزمة الـوبـاء قبل أربـعة أسـابيع من
مـوعـد االنــتـخـابــات.وأمـا هـاريس
الـسـنـاتـورة عن كـالـيـفـورنـيـا وأول
ـلـونة امـرأة من أصـحاب الـبـشرة ا
تــتــرشّح لــلــمــنــصب فــســتــصــعّـد
هجـماتـها ضـد اإلدارة احلالـية.لكن
يبدو أن الطـرف سيتجـنبان تكرار
ـناظـرة ترامب االنـطالقة الـكـارثيـة 
وبـايـدن عنـدما مـنـعت مقـاطـعة كل
ــتــكــررة وتــبــادل مــنــهــمــا اآلخــر ا

اإلهانات الشخصـية األمريكي من
ـواقفهما حـيال القضايا االستماع 
األبـرز.وأقـر مديـر الـعالقات الـعـامة
في حـمــلـة الـرئــيس األمـريــكي تـيم
مـورتو أن هـاريس ستـكـون خصـما
قــــويـــا نـــظــــرا إلى خـــبــــرتـــهـــا في
االنــتـخـابــات الـتـمــهـيـديــة لـلـحـزب
ـــــــوقـــــــراطـي ومـــــــجــــــــلس الــــــــد
الشيوخ.وقال لشـبكة "فوكس نيوز"
الــــثالثـــاء "تــــذكــــروا أنـــهــــا كـــانت
مـــدعـــيـــة".لـــكـــنه أضـــاف أن بـــنس
سـيــكــون "مــســتــعــدا بــشــكل جــيـد
لـلـغـايـة". وأضـاف "سـتـكـون فـرصـة
لـــفــضح أجـــنــدة بــايـــدن وهــاريس
ــتـطــرفـة".ونــظـرا إلى الــيـســاريـة ا
إعالن إصابة ترامب بعد يوم من
مـــنـــاظـــرته مـع بـــايـــدن  إدخــال
تـغــيـيــرات عــلى حـدث األربــعـاء إذ
ـنـظّـمـون عـلى وضـع حـاجز وافق ا
من الــزجـاج الــشــفـاف يــفــصل بـ

بنس وهاريس.
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وجاءت نتيجتـا فحصي كوفيد-19
الــلــذين خــضـع لــهــمــا اخلــصــمـان
سـلـبـية بـيـنـما أشـارت تـقـارير إلى
أن بــــنس يـــعــــارض وضع حـــاجـــز
بــيــنـهــمـا.وقــالت ســابـريــنـا ســيـنغ
تحدثة باسم هاريس "إذا حتوّلت ا
حـرب إدارة تـرامب عـلى الـكـمـامات
إلـى حـرب عـلـى احلـواجـز الــواقـيـة
اآلن فـــإن ذلك يـــكـــشـف عن كل مـــا
حتــتـاجــون مــعـرفــته بــشــأن سـبب
فـــشل اســـتـــجـــابــتـــهم لـــكـــوفـــيــد-
."19ويــعــمـل تـرامـب الــذي ال يـزال
ــزيج قــوي من يــخــضع لــلـــعالج 

كافحة كوفيد- 19بعدما العقارات 
ــسـتــشـفى قـضى ثالث لــيـال في ا
جـــاهــــدا الســــتـــئــــنـــاف حــــمــــلـــته
االنتـخـابـيـة الـراميـة لـلـفـوز بـوالية
ثـانـية.وتـوقّـعت آخر االسـتـطالعات
فــوز بــايــدن إذ أشـارت "سي إن إن"
ـوقـراطي يـتـفـوّق عـلى إلى أن الـد
ئـة مقابل خصـمه بـنسـبة  57في ا
ـئـة في أوسـاط الـنـاخـبـ  41في ا
.ومع مــا وصـفه أطــبـاء احملـتــمـلــ
الـبيـت األبيض بـالـتعـافي الـسريع
ـثــيـر يــؤكـد تــرامب عــلى مــوقـفـه ا
لـــلــجـــدل بـــأنه يـــتم الـــتـــعـــامل مع
كـوفــيـد- 19بــجـديــة أكـبــر من تـلك
التي يستحقها مصوّرا نفسه على
ــــــة أنـه مــــــقـــــــاتل جنـح فـي هــــــز
الفيـروس.وبعدما حض األمـريكي
االثـنـ عـلى الـتـوقف عن الـتـخوّف
من كوفيد- 19و"عدم تـركه ليـهيمن
عــــلــــيـــــكم" هــــاجـم اإلعالم لــــعــــدم
تـسـلـيـطه الـضـوء عـلى مـا وصـفـها
بــنــجـاحــاته الــعــديــدة.لـكـن تـرامب
يـــــبــــدو فـي مــــأزق عـــــلى جـــــمــــيع
اجلــــبـــهـــات تـــقـــريــــبـــا. ولم يـــعـــد
االقــتــصـــاد الــذي كــان بــ أقــوى
أوراقه يـــســاعــده إذ أن الـــصــدمــة
الـنـاجـمـة عن تـدابـيـر اإلغالق الـتي
ـواجهـة كوفـيد- 19لم تزل فرضت 
بـعـد.ويـعـمل تـرامـب جـاهـدا إلقـناع
الناخب بأنه عاد بكامل قوته.ومن
قـرر أن يتـواجه مع بايـدن مجددا ا
في  15تــشـريـن األول  لـكن بــايـدن
قـال لـلـصـحـافـيـ "إذا بـقي يـعـاني
من كــــوفــــيــــد فـــيــــجـب أال جتـــري

ناظرة". ا
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بعد زيارة السادات إلسرائيل وعقد إتفاقية كامب ديفيد  طردت مصر من
جـامعـة الـدول العـربيـة ونقل مـقر اجلـامـعة الى تـونس  و قطع الـعالقات
مع مـصـر  وبـعـد وفـاة الـسـادات وعـودة الـعالقـات مع مـصـر  زار مـصر
ـدن وفــد عـراقي  و عـمـل بـرنـامـج لـتـلك الــزيـارة يــتـضـمـن جـوالت في ا
نـشـئـات . وكـان أعضـاء الـوفـد الـعراقي ـصـريـة واألماكـن السـيـاحـيـة وا ا
تـعضون عندمـا يشاهدون سيـاحاً إسرائلي يـغضبون وينـزعجون جداً و
ـرافق للوفد العراقي صرية ا يـتجولون في مصـر . رئيس جلنة الضيـافة ا
اذا تنزعجـون سأروي لكم موضوعاً شـعر بذلك وقال لهم سـادتي األعزاء 
مـهماً وهـو أنه بعد تـطبيع عالقـاتنا مع إسـرائيل زرت إسرائـيل وعمـلوا لنا
ـهمة نـشئـات اإلسرائيـلية ا بـرنامج ضيـافة وزيـارات للمـعالم الـسياحـية وا
ستشفى حديث دخلنا في مـثلما نعمل لكم نحن اآلن  ومن ضمنها زيارة 
ردهـاته وتفاجئنا بوجـود شخصيات وأمراء من دول خلـيجية يتعاجلون في
ـا أستـفسـرنـا عن وقت مجـيـئهم إلسـرائـيل قالـوا أنهم ـسـتشـفى  و ذلك ا
دخـلوا إلسـرائيل منـذ زمن بعـيد وقبل أتـفاقـية كامب ديـفيـد  ال بل واألكثر
من ذلك قـالوا لنا أن شخصيات وامراء من دول خلـيجية كانوا قد تعاجلوا
ـسـتـشــفى مـنـذ سـنـة أو سـنـتـ أو ثالث وهم يـأتـون بـإسـتـمـرار في هـذا ا
ا في مستـشفيات عاجلـة هنا أكثـر  ودون إنـقطاع إلسرائـيل ويفضـلون ا
صري  أوروبـا وأمريكا  انتهى حديث رئيس جلنة الضيافة واألستقبال ا
اذا تـزعلـون وتنـزعجـون لتـطبيـع عالقتـنا مع إسـرائيل وأشـقاؤنا وقـال لنـا 
!!?? رحـون داخل إسرائيل وقـبل أن نطبـع بسن اخلـليجـيون يسـرحون و
ـصـريـة (أخوانـنـا اخلاليـجـة دخـله خـرجه  خـرجه دخله) وقـال بـالـلـهجـة ا

فقال ال تستغربون . 
والـيوم أيضاً نقول ال تـستغربون إن سمـعتم عن الهرولة نحـو التطبيع فهي
ا يوجد بيننا من العراقي من يسعى الى ذلك التطبيع ة جديدة  ور قد
تسارعة صوب التطبيع . وبـغض النظر عن مبررات وأسباب تلك الهـرولة ا
هـناك مـا يدحض نظـرية اخلوف من طـرف معـ واإلرتماء بـاحلضن اآلخر
واإلحـتماء به  فاخليانة قائمة والتطبيع قائم قبل كامب ديفيد والزاال سواء
وُجِـدَ هذا التـهديد أو في عدم وجـوده ألن األرضية ومـسوغات الـتطبيع هي
ـاً وحديـثـاً . وكذلك فـأن الدور األمـيـركي كان حـاضراً أصالً مـوجـودة قد
سـابقاً وحاليـاً ب ترغيبٍ وتـهديدٍ وعلى نفـس الشاكلة والـوتيرة ألن اللوبي
الـصــهـيـوني من يـهــود ومـسـيح مـتــصـهـيـنــون كـان والزال مـؤثـراً جـداً في
ـتـحـدة األمـريـكـيـة  إذن التـطـبـيع مـوجـود في الـنـفوس سـيـاسـة الـواليات ا
الـهـزيـلـة لـدى بـعض الـقـادة األراذل الـذين هم سـبب مـرض األمـة وويالتـها
وتـشرذمـها وذلك لعـدة أسبـاب; ذاتية مـنهـا وأخرى موضـوعيـة . وال يخفى
عـلى اجلمـيع فأن تـسارع عـجلـة التـطبـيع زاد بعـد غيـاب دور العـراق الذي
كـان هو السند والداعم األقوى للقضية الفلسطينية وبإذن الله سيبقى رغم
اجلـراح  وسينهض رغـم الكبوات  وكـذلك ال يأخذنا الـيأس كثيـراً وبعيداً
حـيث الزالت جـذوة رفض الـتـطـبـيـع واخلـنـوع قـائـمـة لـدى غـالـبـيـة األشـقاء
الـعـرب وخــيـر دلـيل عـلى ذلـك مـا قـام به الـنـائـب الـبـحـريـني وحــرقه لـلـعـلم
ـان . ال يـأس وال قــنـوط وال خـنـوع يـدوم  وال اإلسـرائــيـلي حتت قـبــة الـبـر
ـا نحن أصـحاب حق  وإن ضـعف وتـشرذم دائم  ويـبقـى األمل قائـماً طـا

الله سبحانه وتعالى دائماً مع احلق .
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نشور في في اجلـزء االول من مقالنا(ثالثية الذكاء واليقـظة االستراتيجية) ا
بهر في حقل ادارة االعمال يز التطور ا  9/29 عرضنا بشكل 

ـتـخـصص لـغـرض حتـقيق فـهـومه ا واعـتـمادهـا عـلى الـذكـاء االقـتـصـادي 
وهـا في محيط ـيزة التـنافـسيـة الي منظـمة اعـمال وضـمان استـقرارهـا و ا
من الـعـمل وبيـئـة حـركيـة صـعـبة الـسـيـطـرة علـيـهـا اال من خالل رؤى ادارية
يـجب ان يتمـتع بها الـقائـد االداري. ومن ضمن االدوات االستـراتيجـية التي
يـلجا اليها القائد االداري هي اليقظة االستراتيجية والتي تعد أنضج وسيلة
من خالل مـسـايرة الـتـكـنولـوجـيـا الرقـمـية لـرفع تنـافـسـية مـنـظـمات االعـمـال
ـعلومـات بعد أن اصـبحت منظـمات االعمـال ملزمة في ـعاصرة في نسق ا ا
تـعزيز قدرتها التنافسية مع منـظمات االعمال االخرى. ولتحقيق هذا التوجه
ـنـظـمـات مـدعـوة الى وضع الـيـات لـلـيــــقـظـة (تـمـــكـنـهـا من اصـبـحت هـذه ا
ـحـيــطـهـا بـهـــدف اقـتــــنـاص الـفـرص قـبل ـؤشـــرات اخلـاصـة  إسـتـبـاق ا
ناســـب واستقطاب الشركاء واحملافظة ـنافس واالستثمار في الوقـــت ا ا
عليهم من خالل اكتساب تنافسية اكبر وارســاء انظمة لليقظة االستراتيجية
والـذكاء االقتـصادي). تـلعب (الـيقظـة اإلستـراتيجـية)دورا مـتكـامال في نظام
اذ من ــقـال (اجلـزء االول) الـذكــاء االقـتـصــادي الـذي  اسـتــعـراضه في ا
ــعــلـومــات كــمــؤشـرات التــخــاذ الــقـرارات خاللــهــا يــتم(الــقـيــام بــتــرجـمــة ا
ــا يـتـنــاسب وأهـداف مـنــظـمـات ــنـاورات الـتــكـتـيــكـيـة)  اإلســتـراتـيــجـيـة وا
وينظر لليقظة االستراتيجية كونها(عملية إعالمية من خاللها تتمكن االعمـال
عـلنـة عن أحداث حـساسة من ـنظـمة من الـبحث والـكشف ُعن اإلشـارات ا ا
Vigilance  ـومـتـهـا). والـيـقـظـة اإلسـتـراتـيـجـيـة شـأنـهـا الـتـأثـيـر عـلى د

راقبة و التحليل  Strategyهي (نظام يساعد في أخذ القرارات با
ـؤثرات اإلقـتصـادية احلـاضرة و لـلمـحيط الـعلـمي والتـقنـي والتـكنـولوجي وا
سـتـقـبـلـيـة إللـتـقـاط الـتـهـديدات و الـفـرص الـتـطـويـريـة.حـيث تـركـز الـيـقـظة ا
علـومة التي لـها صفـة استراتيـجية أو عـلى القرارات اإلسـتراتيـجية علـى ا
ــهــمــة). كـــمــا يــنـــظــر لــلــيـــقــظــة االســـتــراتــيـــجــيــة انــهـــا(نــوع من أنــواع ا
كـالـيـقـظـة ـعـلـومـاتـيـة الـتي تـشـمل ســلـسـلـة من أنـواع الـيـقـظـات  الــيـقـظـة ا
ويقظة واليقظة التجارية  ؤسساتية واليقظة التنافسية واليقظة ا اإلجتماعية
والـيقـظـة القـانـونيـة والـيقـظة الـتـكنـولـوجيـة) وهـذا التـنـويع هو ولـيد الصـورة
ـعـرفة االداريـة بشـكل مـبهـر واهتـمام الـذكاء االقـتصـادي الـذي دخل حقل ا
ـزايا الـتـنافـسيـة للـمنـظمـة في االقتـصاد استـثنـائي لـضمـان البـقاء وتـنمـية ا
ـعـرفـة. ومن اهم انـواع الـيقـظـات اعاله الـتي يـعـطـيـها اقـتـصـاد ا ـعـاصر  ا
والـيـقـظـة الــذكـاء االقـتـصـادي إهـتـمــامـا خـاصـا هي الـيــقـظـة الـتـكـنـولــوجـيـة
عرفيـة وارتباطهم يزة الـتنافسـية ا الثرهم الواضح في ضـمان ا الـتنافسـية 
عقدة. وفيما يخص ربكة وا في مـستقبل منظمة االعمال ضمن بيئـة العمل ا
عـلومة الـتكنـولوجيـة ومراقبة اليـقظة الـتكنـولوجيـة فانها تـهتم بالـبحث عن( ا
دائمـة للتـغيرات التـكنولـوجية والتـنبؤ بـها والتحـكم فيهـا بطريقـة ذكية قبل
) طـمـعـا في اقتـنـاص الـفرص االبـتـكاريـة الـتي تـضمن وصـولهـا لـلمـنـافـس
زايـا الـتنـافـسيـة لـلمـنـظمـة. اما الـيـقظـة الـتنـافـسيـة فـان مهـمـتهـا تـنحـصر ا
  في االقـتـصـاد واسـتـراتـيـجـيات ـنـافـسـ احلـالـيـ و احملـتـملـ ـعـرفة ا
ـيادين عـملـهم.كمـا تهـتم(بالـتصـنت الدائم لـلتـغيـرات احلاصـلة في جـميع ا
نـظمـة بـرد الفـعل فإنـها قـصد الـتصـرف بشـكل مـسبق. فـعوض أن تـقـوم ا
هـي الـتي تــدفع إلى الـتــغـيــيـر بـحــيث تــكـون طـرفــا فـيه). وتــنـفــرد الـيــقـظـة
نـظمـة كـما تـشيـر بـعض الدراسـات حيث اإلسـتراتـيجـيـة بدور حـيوي فـي ا
ـراقبة وا ـكن تلخـيص دورها في أربـعة وظائف هي (الـتوقع واإلكـتشاف 
وفق ـمارستها  وهو وظائف اسـتراتيجيـة للقيـادة االدارية ملزمة  والـتعلم)
تعددة. والتـوقع هو(توقعات لنشاط اسـتيعابها للذكـاء االقتصادي وروافده ا
او اما اإلكـتـشاف فـهـو اكتـشـاف(منـافـس جـدد أو مـحتـمـل  ( ـنافـسـ ا
ــكن إقــامـة مــعــهم شــراكــة من أجل ــكن شــرائــهــا أو الـتـي  مــنــظــمــات 

التطوير.اما االكتشاف فهو(اكتشاف فرص في السوق).
ـنــتـوجـات في ـراقــبـة في مـراقــبـة (تـطــورات عـرض ا في حـ يــكـون دور ا
الـسوق والـتـطـورات التـكـنـولوجـيـة أو طرق اإلنـتـاج الـتي تمـس أو تسـتـهدف
الـنشـاط واخـيـرا التـعـلم اي تـعلم(خـصـائص األسـواق اجلديـدة  أخـطاء و
نـافـس وضع اسـلـوب جديـد للـتـسيـيـر أو بنـاء نـظرة مـوحدة). ان جنـاح ا
ـعرفـة الرقـمية الي مـنظـمة اعـمال سواء الـيقظـة اإلستـراتيـجية مـنهج ادارة ا
ـزايا بـواسـطـتـهـا تـتـحـقـق ا كـانت تـعـلـيـمـيـة او انـتـاحـيـة او خـدمـيـة وغـيرهـا
ـعلومـات وادماجها ـنظمـة على توفيـر وحتليل ا الـتنافسـية من خالل قدرة ا
بـاألحداث اخلارجية وهي مهارة الـقائد االداري مسلحـا بالذكاء االقتصادي
ـاذا ال يـتـسـلح الـقـادة االداري وادراك مـضـمـونه وتـفـعيل دوره. والـسـؤال 
بـالذكاء االقتصادي مضمونا ومنهجا معاصرا في العمل? وهل يدرك القادة
االداري اهمية الذكاء االقتصادي وفروعه في تعزيز القيمة
نظمات االعمال وضمان مستقبلها في ظل الـتنافسية 

تغيرات? هذه ا
كن اذا مـا تـمرس الـقائـد االداري بالـذكاء اجلـواب 

االقتصادي وتسلح به.
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{ سـتـيبـانـاكرت (أذربـيـجان) (أ ف
ب) - نــزح نـصف سـكــان نـاغـورني
ـــعــارك قــره بـــاغ مـــنــذ انـــدلـــعت ا
الـعـنـيـفة بـ االنـفـصـالـيـ األرمن
نـطقة والـقوات األذربـيجانـية فـي ا
قـبل أكـثر من أسـبـوع وفق مـا أفاد
عـلنة من مسـؤول في اجلمهـورية ا
جـانـب واحـد األربــعــاء. وتــخـوض
بـاكــو ويـريــفـان نـزاعــا مـنــذ عـقـود
نطـقة التي يهيمن للسيـطرة على ا
عـلـيـهـا األرمن والـتي انـفـصـلت عن
بــــاكـــو خـالل حــــرب انــــدلــــعت في
ـاضي وأودت تـسـعــيـنـات الــقـرن ا
بــنــحـو  30 ألف شــخص. وحتـدى
الــطــرفــان الـــدعــوات لــوقف إطالق
الــــنــــار واتـــــهم كل جـــــانب اآلخــــر

ـواجـهات اجلـديـدة التي بـإشـعال ا
بـدأت في  27 أيـلــول وعـدت األشـد
منذ وقف إطالق النار عام  1994 .
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ــســؤول وقــال أرتــاك بــلــغــاريــان ا
ــدنــيـ في ـكــلف مــلف حــقـوق ا ا
أوقات احلـرب في قره بـاغ لفرانس
بـــرس إنه "بـــحــسـب تــقـــديـــراتـــنــا
ـئة من األولـية نـزح نـحو  50في ا
ــئـة من ســكــان قــره بـاغ و 90في ا
الـنـسـاء واألطفـال -- أي مـا يـعادل

نحو  70إلى  75ألف شخص".
وأكد أن السكان الذين نزحوا جراء
الـقتـال توجـهـوا إلى منـاطق أخرى
ـنـطـقـة ذاتـهـا أو إلى أرمـيـنـيا في ا
وغيرها.وحوّل القصف الذي نفّذته

القوات األذربيجانـية ستيباناكرت
ـدينـة الرئـيسـية في قـره باغ إلى ا
مدينـة أشباح ملـيئة بالـذخيرة غير
ــتــفــجّــرة واحلـفــر الــنــاجــمـة عن ا
القذائف.واتّهمت أذربيجان القوات
األرمينية بـقصف أهداف مدينة في
ا في ذلك ثاني أهولـة  نـاطق ا ا
كـبرى مـدن البالد كـنـجه التي تـعد
أكــثــر من  330 ألـف نــســمــة.وقــال
مــتــحــدث بــاسم وزارة اخلــارجــيـة
لــــفـــرانس بـــرس إنه لـم يـــتم بـــعـــد
حتديـد عدد السـكان األذربيـجاني
ـعـارك.وتـأكّد الـذين نـزحـوا جـرّاء ا
مــقــتـل نــحـو  290 شــخــصــا مــنــذ
واجـهات بـينـهم أكثر من اندلـعت ا
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ذاتـه على تـشـكـيـلة احلـكـومـة التي
يـضــعـهـا. وتــشـجّع مـجــمـوعـة من
الشـباب اليـمنيـ سكّان الـعاصمة
صــــنــــعــــاء الــــغــــارقـــــة في ويالت
احلــــروب واالزمـــات عــــلى قـــراءة
ـا الـكـتب في مـكـتـبـات مـتـنـقـلـة 
يــوفّـر لــهم مــتــنــفـســاً بــعــيـداً من
الـنـزاعـات واألوضـاع االقـتـصـادية
الـسـيـئـة.وتــتـمـثل الـفـكـرة في حثّ
اليـمـنـيـ عـلى قـراءة الـكتـب التي
ـكنهـم استعـارتهـا مجـانا ضمن
مـــبــادرة تــعــتـــمــد عــلـى تــبــرّعــات

بسيطة ونادرة.
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ووضـع الــقــائــمـــون عــلى مــبــادرة
"الـــيـــمن تـــقــرأ" خـــمـــســة أكـــشــاك
لــلــمــطــالــعــة في أمــاكن عــامــة في
صـنـعـاء اخلــارجـة مـنـذ  2014عن
ـعــتـرف بـهـا ســيـطـرة احلـكــومـة ا
دولــــيــــا ومن بـــــيــــنــــهــــا مــــركــــز
جتــاري.وتـعــود فــكـرتــهــا إلى عـام
 2013قــــبل ســـنــــة من ســــيـــطـــرة

احلوثي علـى العاصمة ولكن 
وقـفـها بـعدمـا فر الـقائـمون عـليـها
ـديـنـة خـوفـا من احلـرب.لـكن مـن ا
الشـاب فوزي الـغويدي ( 30عاما)
أعــــاد مع أربــــعــــة من أصــــدقــــائه
إطالق الفكرة في  2019وحصلوا
عـلى إذن من الـســلـطـات احلـاكـمـة
في صــنـــعــاء.ويـــصف الـــغــويــدي

الفكرة بأنها "شمعة في الظالم".
وقـال لــوكـالــة فـرانس بــرس "عـنـد
تـــوزيـع أكـــشـــاك الـــكــــتب جنـــعل
الـناس تـشعـر أنّ احليـاة مسـتمرة
في الـيـمن".ويـشـهـد الـبـلـد الـفـقـيـر
مـنـذ أكـثـر من ست سـنـوات حـربـاً
ـــدعـــومــ من بــ احلـــوثـــيــ ا
ـوالـية حلـكـومة إيـران والـقوات ا
ـــعــتـــرف به عـــبــد ربه الــرئـــيس ا
منصور هـادي. وتصاعدت احلرب
مـع تـــــدخـل حتــــــالف بــــــقــــــيـــــادة
الــســعــوديــة لــدعم احلــكــومــة في
آذار/مارس .2015وأسـفـر الـنزاع
عن مقتل عـشرات آالف األشخاص

دني بينما غرقت غالبيتهم من ا
الـــبالد وخـــصــوصـــا الـــعــاصـــمــة
صــنــعـــاء في أزمــات اقـــتــصــاديــة
وصحـية وتـعـليـمـية مـتـتالـية.وفي
ـثــابـة الــســابق كـانـت صـنــعــاء 
ـركـز الـثـقــافي لـلـيـمن أفـقـر دول ا
شـــبه اجلـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة وقــد
ـــــــدارســــــــهـــــــا اشــــــــتـــــــهــــــــرت 
وعـلمـائهـا.وبحـسب الشـاب محـمد
مــهــدي ( 32عــامــا) فــإن "رائــحــة
البـارود تـعم أرجاء الـوطن وتأتي
هذه األكـشـاك لـتـعيـد لـنـا احلـياة"
مـشـيرا إلـى أن الفـكـرة "جمـيـلة في
بالد لم تـــعـــد الــقـــراءة فـــيـــهــا من
واطن".ويـضيـف مهدي أولويـات ا
أن "الـــصــدفــة" قــادتـه إلى أكــشــاك
الكتب وبدأ باستعارتها وإعادتها
بعـد االنتـهاء من قراءتـها.وتـمكنت
اجلـمعـيـة من تـأمـ نـحـو خـمـسة
آالف كــتـاب وتــتـطــلع إلى تـوفــيـر
عـــشـــرة أكــشـــاك في الـــعـــاصـــمــة
بـحـسب الـغـويـدي الـذي يـشـير مع

واحلــــالــــة االقــــتـــصــــاديــــة الــــتي
تـعــيـشـهــا".وتـابع "نــراهن عـلى أن
الـقرأءة هي لـلـتنـفس للـخروج من
واطن" من احلـالة التـي يعيـشهـا ا
حــرب وغــيــرهـا.وغــالــبــا مــا تـأتي
الطالـبة اجلامعـية فاطمـة الكثيري
( 24عــامـا) الســتـعــارة الــكـتب من
األكــشــاك.وتــقـول الــكــثــيــري الـتي
تــــــــدرس مـــــــادة اإلعـالم أن هـــــــذه
"واحـــدة من أهم الـــتـــجــارب خالل
الـــســنـــة األخــيـــرة" مــعـــتــبــرة ان
االكـشـاك "تـوفّـر كـتـبـا من الـصـعب
ــكــتــبـات احلــصـول عــلــيــهــا في ا
بــســبب عـدم وجــودهــا أو ارتــفـاع
أســعـــارهــا".وتـــرى الــكـــثــيــري أنّ
خـزانات الـقـراءة "تعـطي الـشخص
إحـسـاسـا بأنـه موجـود في مـكـتبه
اخلـاصـة وآلـيـة االسعـتـعـارة غـير
مـعـقـدة" مـشـددة عـلى أن "الـقـرأءة
تــســاعـد الــشـخص عــلى تــصـفــيـة
ذهــنه و تــوســيع مــداركه" في زمن

احلرب.

ــهـمـة لــيـست ســهـلـة ذلك إلى أن ا
بـسـبـب صـعـوبـة جـمـع الـتـبـرعـات
ــعــيــشــيـة خــاصــة مع الــظــروف ا
ـــــر بـــــهــــا الـــــصـــــعــــبـــــة الـــــتي 
اليمن.وتـزايدت معدّالت الـفقير في
صــنــعــاء فـي الــســنــوات األخــيـرة
بــسـبب احلـرب مــا ضـاعف أعـداد
تـسولـ والعـائالت غيـر القادرة ا
عـلى الـعـيش من دون مـسـاعدة من
ـــنــظــمــات.كــذلك وضــعت إحــدى ا
ــــدارس خـــارج احلــــرب مــــئــــات ا
اخلدمـة وأبقت ماليـ االطفال من
دون تــعـلــيم.ويــقــول الـغــويـدي إنّ
ـعـوق األســاسي الـذي واجــهـنـا "ا
وهـو الـدعـم. أينـمـا تـذهب وتـطـلب
الـدعم لـلـكــتب يـقـول لك الـنـاس إن
دعم اإلغاثة افضل مـن دعم الثقافة
ألن البالد تواجه مجاعة".وتتجنب
اجلــمـعـيــة قـبـول الــكـتب الــديـنـيـة
والـكــتب الـســيـاســيـة ألنــهـا وفــقـا
ــشـاكل في ظل لـلــغـويـدي "تــثـيـر ا
احلـــرب الـــتي تـــشـــهـــدهـــا الـــبالد
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دراجة نارية لدى
مرورها من أمام
الفتة كتب عليها
من قلبي سالم
لبيروت في
العاصمة اللبنانية 
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